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ΕΝΩΣ ΙΣ ΚΕΝΙΡΟΥ 

ΓΕΝ. Δ)ΣΙΣ ΟΡΓΑΝQΣΕΩΣ 

ΟΔΗΓΙΑΙ 

Πρδς τού~ ι. ι. Ά"ιιpοσώιοut ιoii Κόμμαιοt ιήι; ΕΝΩ ΗΟΣ KfNJPOY 
διά Φ• ιi~οθιώρηοιw ιωw tιλοyιιU~ ιατσ λόyωw 

ι . Άηιπροοώnε"οις ,...,.., Koμ.μiι'I"WV. ΑGτη σtηρ(ζC'\"CΗ iπl των διιιιτιlιξιων τώv Ιίρθρωv 97 Mttl 21 

~ Δ 427.)62 O<[] εpl ηιοπιιι•ο•ή:ιιως Μ«\ σuμnληρώσιw~ τijς iιcλοyι>ιi\ς Νσμ.οθεσ(«ς" δuνοiμ.aι 
'I"O\i όπο(οu iνιpytί'l"<rι /irτοσι;ι 'ij iρyσo(OL Δν:ιθιωρf,σιωι; ...-ών i~λσyιΜώv χιιtαλόyων. 

2. ΚοθήΙCΟV'tΟ &ν·rι11pοσώπω". T'ii" δλη" διιιδιΜ<Ισiαv i><χιιθο:ρ(σιω:; τών iχλοyικώ" χιιτιιλιlιyων χιιl 

lyyρoφi)ς ιlς eιότο\).ς "ι""' iοιλοyιων, δ11ιοιοi>'Ι'α< νά. παpακολοuθfι ό.vlι. ιlς &vη>'Ι:pόοωπος τών Κομ.
μ.ιi-cων. Πρiις τc\ι-cο διι>p!ζονtαι Unό 1:0\ι ήμι ιlfΟU Κόμματοι; clς tοχηιtός xol ιlς Ωνα.nληρωμ.ιι'Ιt • 
ιtiις '"' '"ρδσωnος. Ι<σ.τ' ιSρχήv Ιιlι rσρ l ο"<ο..,ιι clς "Ι"ός i~yιιιο(σς ιιcwιιθ,.ρlσ~ως 6 -τιιw-τιιc6ς ιιοl ι~ 
nιρln-τωσιν wωλόμ.ι:ι-τδς -τσu θό. nσρ(,.-τιι-τιιι 6 & .. ιιnλr,ρωμ. .. ηwlι~ μ~<rΩ ι<ροηyοuμtνη" ou"~"""'!"'"• 

ώo<rC ...C μ.ή σημ.ι.ιοίοtσι 4nοuσ{ιι. "Α μφδ<rcpοι δi" δ,:,.,,...,, .. , "Ω n~ρlσtιι..,tιιι 

ΟΙ 4:"τι•ψδσωnι>ι <rοίι Κιlμμ.σ-τσ~ lx_ouoι" ιcι>θή~ον<rιι πσp<ιτηpητών •ίi~ tιctιλοuμ.ι .. ης tρycι:οlιις 
ιcαl Ιχοuοι διwιιlωμιι wol ιcιι&;,ιcσν ν 4:νοιφίρωσιν tlς <r6ν δνηπρδοωnον <rijς Διιcιιιιτιwίjς 'Apχijς 

π&οιι\1 πp&ξι .. η r.οpόλιιψι .. ή δποlcι: ο .. τιιcιι .. aιιlς .. ο .. νδμο ... 

Tcι\llζcμt" τή" οημαοlο" 11\<; t"ι~yοuμ.t"ηι; Ω"ιιθεωpfιοεω; Σu,ισ<rώμ.ι" δnως nιιριιwολοuθίjτι 
1t," "'""""ιwδτη<rιι 1ijς fpy,oloς iιcwιιθιιplaεως wιιl \Ιά ou"ιa1<itι ιlς 4πονt«<; -τοίιι; 6nιιδο\Ις 10\ο 

Κδμ.μστος 1ijς nεpιοχίjςaιις-τήνlμ.πρδθιaμον πpοαιλιuaι""Ρό<;<Ιι"οΟιώρηaιντώ" βιβλιcιιρlω"<rων 

η τήν ,!;yyρο:φή" "!'ων "Ι'δ nρώτον, "Ι'Ονlζο""Ι'I~ "Ι'dις ίιnΟ τοίι νδμοu προβλιnομiνοιι; cιιίιιιτηpΟς nοι...Cς 
διότσUςόα-τιροίι,.,ας. 

3. Σuyιcρόττ,σις Έnιτροπώ" dι"οθcωρήacως. Διό τή" tιcwσθ6ρισι" τών ι\;nλών (ιcλοyιwώv wιιτιιλδ· 

YW" ιcσι τήν fyyριιφήν ,ι ...... ι .. >.,ytω ... , OU'f>'POTCί1ιa ι ·~1ό δίjμ.ον η Κοινδ1"ηtιι δι' ά.nοφόσ~ως .... v 
οlιcι[ο\ΙΝομιiρχο\Ιμ.lιι ijnλι(ο,.ιςlnιτροmιι.Ι Ωnοτελο\ιμοσι σ)lwτοiι Δr;μόρχο\Ιij τοU Dροlδρο\1 

τί'jς Κοι .. δτητιtς ij Ένοριιιwών inιτponώv wιι\ β) fνός Δημ.οδιδι:ιισwοiλοu i\ Δημοτικών i\ Κοινοτιwών 
ίιπιιλλήλων ij {, iλλιlψcι τοίο..-ων iνδς l~ο~λοyίωι;. y) ι\ ιό 1"οίις Μοuοοu>.μ.6.νοuι; τίjς θροiwης όρl· 

ζιηιι: Έnιτροπή t~oe <roi:i Ίμ.οiμ.η το\ί rριιμ.μ.ιιτιως τή~ Κοι .. δτητος ~ο~ι:ιιl lνός iwλοy,!;ως ιcοτο[κοu -.:oU 
Δήμ.οui\ Κοινδτητος.Έλλιlψι ι Ίμ.όμηδρlζcτι:ιιι lτεpο;; Μοuοοuλμ.οiνος lχλοyιίιι;. δ) Σ:ημ.ιιο\ίτιιι 

δτιπp,!;nιι "ό 1ηpηθι>ίiνδιιί.-.:6ς οiνωt4pω πιριn1ώιιιιςιιl διιιτdιξιις-.:οίι όρθρο\15 το\ίνόμ.οulι27Ιι]62, 

δηλcιδή: 

1 .-"Hlyypaφήιlς toUι;; 4.ιcλοyιιιοίις κιι'tαιλόyοu; ε1ναι \)ιτοχpιωτ ιwή. "ΕκιιοτοςδικοιοUτιιι 

ΙΙ.-"Οιιοι lx_o\1" διΜCΙ!ωμ.ι:ι "1'0\ί f•λiyιι" & .. Sρες fyyροiφοντcιι ιl~ 'tδ" tΜλοyιwόν χι:ιιτάλοyο.,. 

"''OU Δήμ.οu 'lj τijς Κοι...δτητος ιl~ τlι Mηtpcjιo" Δήμ.οv ij Κοι...δtητος ιlς "''lι Δημ.οτολδyιο" τοίiδποlοu 
ιlνι:ιιιiyycyριιμμ.ένοι. 

111.-ΑΙ Ιχοuοσι <rό διwοlωμ.ι:ι "''Oi:i iwλiycι...-f\l""'ί"~~ {ypάφο~τοι ιl~ τlι" tχλοyιχlιν Ματdιλοyο.,. 

το\ί Δ~μοu i\ Ι<οινδtη"Ι'ο~ ιlς 'tό Δημοτολόyιδ" 'tο\ί δ:ιτοlοv ιlνιιι 4.yy$ypσμμ.tνa ι. 

ΙV.-Προχι:ιμtνοv πιpι Δ~μwν i\ Ι<οινο<r~"Ι'ω.,. <rώΙΙ διιοlων οΙ twλoyιxol >«ι"Ι'οiλοyοι MO't«p'tl• 
ζΟΙΙ"Ι'ιιι ΜCΙτόινορ[ιιςοΙ KCI'tOIXOi:i"'tC~ iΙCt6ς "1'0\ί Δήμ.οu η .. η .. Κοι,.δt~'tΟ<; ιyyρdιφο ... 'tοιι ιlς -.:όν ιχ>.ο· 
yιwlι" ΜΩ"Ι'6.λοyον "''ijι; lνοplιι~τίjς :ιτpοημ.ήσιώς "~'W"-

V.-'H lyypoιφή ιlς μi" τούς fιc).oyιwo\1.; wοι<rοιλ6yοuς i•λοyιιcών βιβλιι:ιιρ[w,. tνιρyιί'fCΙΙΙ κο· 

'rδπι" ιιiτήοcwς, εiς δi "''OUι; ό.ιτλούς fκλοyιwούς ΜΩΙ"Ι'αιλόyοuς {,ι:pyt:i'tctι ,...ι αιίι"Ι'ιπιιyytλ'tω~ -

lι , Κιιθήχοντιι Έnι"Ι'pο:rι:Wν άνοιθι:ωρήοιω~. Έκόοτη Έnιτpοιτή nιιρ:ιλοιμβ6.νcι πιιρό -τίjς οlχιlιι~ Ν ο· 

μιιιρχ_Ιι:ιι~ :ιτλήρ.ιι~ αειρ6~ "Ι'ών Ιιιιχ_uδ .. ,.ων ά.πλών lχλοyι•ώ" χοι'tιιλόyω" ιιcιιl "Ι'ώ" rιιιιριιρτημά."Ι'ων 

ιιU1W" "1'0\ί Δήμ.οuη Κοι...Sτητος δι " Ιjν ώρlοθη ώς .... ι -τόσχ_ιηχό IΙΙ-nιRΙΙ. 

Σ:uν"Ι'6.οσι: ι iν o\lνcx_ιl~ ιιv-τt: .... yy4λ•ως ιιοlμ.(χ_ρι20 Ίιιι .. οuιιρlοu1963 "''lι βpιιδίι"Ι'ιpσ.,. χ_ωpι
σ"!'όδιο!ι "tούς οlνδριις χσ.Ι χωριοτάδιb. "Ι'ός 'f\1\.Οίκιις, ιι) χι:ιτοιο"!'6.οιι.ι; διιι.ypσ.:ιτ't(ω,. lχλοytων'tΟ\ί 

Αήμ.οu i\ Κοι...δτητσ.; 'lj1oι 'tώ" dιnοβιωσόντων, "Ι'ών οτιρηθiντων 10\ί δικι:ιιιώμ.ο."Ι'σ.; "Ι'ο\ί tκλιyι:ι .. , 



~ω.,. Uιτοβσλλόvτωy σί~ησιΥ δισypσ.φijς χσ\ .. ω ... <I>< πρΙΚJωιτιwijς ό.ντιλήψεως lιτl ιlχοσσε"<iσΥ ~i) 

dιοκr.σά.vτω" ~~~ lwλoyιw6ν ~ωy διχσ\ωμιι, dιwyρσφομλwu εΙς \δισι~ί.ρσΥ σ"<ήλ~Υ .. ω ... χι:ι.~ιισ"<ιίσιωΥ 
"<Ο\> λ6you δι<ΙΥF<Ιφijς ί.vάσ~οu. β) Κι:ι.~ιισ~άαεω" ~ων ~~~ lyyιypσ~~ί."ω" ι\.; ~•\ι.ς ί.κλοyιχο\ι.ς χοι• 
-τι:ιλόyοuς ό.λλi ....... ~μλνων χι:ι~b -.όμο ... \διό~~"<<Ι ί.ιύ..οyίω;, ~ον\μ.ως ιy~ο.τε<ι~ημ.ίνων wol ί.yyι

ypιι~~ί.νω" ι\ς ~ό Μηt~ ιίpp<l ... ωΥ ίj ~~~ Δη~ο"tολόyιο~ "toii ι"ή~οu η "<ijo; Jl o . -.ό"t~"<Ot;. τ) Κι:ι."ta

σ~ό.αcι.; .. ω.,. lιτιvεκτίωΥ διοpθWσιωΥ ίιφισ~ιι~ί.ΥωΥ "<UJ;bY αφ:ιλμ.ά.1ωΥ Wι; ιτpόι; τό σ~οιχιcίιι "<<ΙU• 

~b τητ ος i.yyεypσμ.~t""'" f,δη ε\.; "<0\ι.ς Ισχ.:Οον : ι:ι.ς lw"λοyι>ιοUς οισιιιλ6yοuς wol δ) Κι:ι.τιιστιi.αεις "<WY 
ίιποβο"λΜΥ~ω'Ι ο\"<ήαεις tyyρσφί'jς ιlς τούς ίοιλοyιwού; οι:ηι:τλόyοuς νlων l '<λοyί.ων. 'Ev τfi πιpι

π τWοιι τι:ι.:Οτη, προκειμ..tvοu π~pl i.τ•pοδη~οτών, ~t"<oi "<ώv α l•ήοιων δ 'οv νό οu,.uποβcίλλιtσι κοl 

j:ιβ::ιlwοις τ'ιςοlκι\:ις "Aστuvoμo>ιijςlι:px;ijς rι•ρl τoii δτι ιΙ""' tyοιιιtεση; μ.lνοιιl.; -τόv Δijμ.ον i\ 
Κοιvόη;το τοόλοχιατον rιρb.; διιτlος ΕΙ.; τήv ο:Ιτ~οιν πpίιτι ι ... ι~- δηλαiί""'" iιπtuΟ.:Ο~ως δη δtν ιΙνιιι 

lΥΎCΥΡ"~μ.ί.~οι εΙς tκλοyικbv κcι"<ιi.λοyον tτί.pou Δήμοu η Κοι ... ότ~τος wcι1 δ ι ι δι" tχει o"tεpηθij "Ι"Ο\i 

~ιχσιώμσ"<ος το\i lιύ..lyειv. Ή ίιrιι.:Οθu\10/'ί δήλωσις ιΙν"-Ι όιτΙρ:ι\«η τ ο~ >ισ\ δοdι «ού.;ίyyεyρι:ιμμίyοuς 

εΙς "Ι'όν Δijμ.o'l ij Κοινό«η«σ εΙς «bν κ:ι~όλοyον "''Oii lιrιolo·~ ιιί<tο\ι••tcιι "Ι'ήνtyyροφήν. 

5-ΑI<tf.οιις διοyροφij.; . Πίίς ί.κλοyι\ι.ς ί.yyιyρσ~μί.vος εlς"<οiις Ιοχίιοvτος iκλοyιιtο\ι.ς χο"<ο.λόyοu.; 

l::'j μ.flu ίj Κο\,ότηη<ς >ιο\ μή μοvlμ.ωςty><ο«ιοτημ.ίνος ιlς <tο\ο<t ην δ.:Ονο<tοι δι" ο\<tήοεώς τοu ίιπο

βολλομlvΓ,ς εΙ~ ~r.v ό.νωτίρω 'fπιτfο ιti)ν ,.&: ζη-τήση τiJv ίκ "toii ίιtλοyικο\ι χοτολόyοu διι:ι.ypοφήv 
τοu. ΕΙς τήνοl-τ-r,ι"" πο\ι«ην όφι\>ιει "ό βιβοιοi ίιιτεuθιίνως δτι ιlνιιι lyycyp:ιμμtνoς εΙς >ιι:τ-το.λ6-

yοu.; iτtρou Δήμ.οu η Κοινόηοι~ος . 

6 -Διοβlβααις κaτοοτόσ<ι'ων εΙς Εlρη ... οδlκην. Tb.; όΥω-τίρω κο."tοοτόοιις ή Έπι"<~οπή δισβιβόζι 1 
ι\.; "<0Υ Εlρη ... σδlιt~ν. Άvτlyp~φον "Ι'ών wι:ττοο"Ι'άσιωv το\ιτων τοιχοκολλωντοι Ιξω&ι το\ί Δ~μ.οτικο\ί 
η Κοινοηκοiί Κο-τσστήμ.ο."<ος. 

7 .-Διοδικσο!οiνώnιοv'\'οUΕiρη"cδ\κοu. Ό Ε\ρηwδlκης όφιlλιινό βt-τ-n ιlς"<ήνδιά.θεαιvπον-τός 

oltouμ.iνou τ~ς ιlς o.\ι<tbY όιτοβλΥ18ι\αος όιςb ,.ω., Δήμων 'ij Κοινοτήτων ι<στο.στιiσιις χι:τ\ πά.vτι:τ"<Ω 

οχιτιχΩΙyypο.φο.. 

Εvτiις npοβεομ.\ος 25 Ιιιιερώ"ιίιι:ό"<'ijςUπό "<DV Εlρηνοδiιcοu πσpο)ιοβijς .. ων >«ιτσσ"Ι'ιi.σεων 

,.,αςοlιtλοyι\ις ijόδιοριοθι\ς ά.νηπρόσωιτος τοiί Κό ,.ι.μ.ο. -τος , δ\ι.,..,.οι νό lyχιιρήση ο\ι<tοπροσώ,.,ως 

tn\ οiιτοδιlξειι\ς ι:ι.\ιτbνlνοτοιοιν ><4τοi τής ιyypιιφης, διό τήν ~ηtyyροφήν,διa .. ην διο.ypσ.φήν,ίj 
διd τiJv μ.ή διι:ι.ypοφήν οlοuδήιτο-τε tκλοyίω;. ' Η lνo~o.ou; πpίιι:ει νό: ιίνσφtpn ιlδικώς >tal σuyΜχρι
μίνω.; το~Uποση:ρΙζο ... τος το\ιτηv λόyοuς οιο\ "Ι'dόιτοδιιχηιcόού"<ώνσ«οιχείσ, tφ ' δοοv δi l
πιδιWκιι τή" iyyρι:ι.φl)ν τών ι ... ιστσμλνων ιτρίrιιι νό: tπιοuνιί11"<ων«ΟΙ ιlς ο.Uτή'Ι ιtol τΟ. iιπΙΚJτηρ\

ζο .. -τι:τ το:Uτην lyyρoφo. 

Ο Ι:.lρηyοδlχrις lνιρyεί ιι\ιτιnοyyiλτω.; διό "<ή ·ι ouλλoy~v "Ι'ών αχιτι>ιώ'Ι οiποδεικτικώv ατοι

χε!wν, lφ" δσοv, δι ή Ινστο.α ι ς άφοpιf "<ήν διι:τyριιφήν ij μ.ή διο.ypο.φήν i'ι ιlς "<ήv fyyρo.φljv i'j την 
~ή iyyροφήν(κλοytω<;, ιταpοyγέλιι τήy dμ.εοον lv oiv-τιypaφ'-1' tπlδσαι"ι:τό«ijς ιlς "Ι'όν wιιθ' σδ 

οUτη 6πιvθ\.ον~τσι. [Ιά,,.,.ο. "<b ατοιχε'iο '1:0.\ιtο. όnοβά.λλει ι\ς τόv Πρόιδρο'Ι Dρωτοδιιtώv. 

't:φιοτ Ο"Ι'CΙΙ tl~ "Ι'ήν πιρlπ«ωσιν '\'ο\ιτηy \διο.ι<tέρω; ή προσοχή των 6.νηrιροσWπων "<Dii Κόμ
μα. τος. 'tt οiποο,ολή τωv εΙ ..... ι 6"τη . Ν ο διιuκολ\ινωαι "''oUς φ\λο~ς <toii Κό~μο.«ος ιl< "<ήν tyyριι
φή" των κο\ νά. tνiσ"Ι'ι:τvτοι κοτά ιτ6α~; iyypoφijς iΊ ~ή διοyροφj;ς lφ" δσοv δοlν πληρο\ον"<ι:τι οΙ 
προ!Jιτοθί.οιιςτο\ιt>όμοu. 

ΠCίοο δμω.; lνσταοις πρ(ιτιι 'iι D"~"lf'lζ~"<oι εΙς ,.,)ιήpη »σ\ ιlιtι ι β'ij στοιχεiι:ι. κο.\ νό μη tμ.φιι
"σ&οuν περιπ"<ώοεις t .. οτά.οιωνοiδι .. <ιιολοyήτωνοί όιτοίοι ιιοτορρlπtωσι τό w\ipo-ι; ο.:Οτών. 
8.-~ιοδικοσ\a t ... Wιτιον (!ροέδρσu Πρωτοδικών. 'ι) Ιlρόεδρος Ορω<tοδιιtών dμ<ι ήι λήψει τών ό.

.,..,.,{ρω σ•οιχιΙων 6plζιι ήμέρο." wol ώpσ.Υ iιtδικάσιως τών Vιτοθίσεων lνWπιοv το\> Dρωτσδιwι\οu, 
διοί τοιχο><ολλήσ.ως πρb ~ιιtο.ημipοu. 

ΟΙ i'Ιδι.,φιpόμινοι δ\ινο"τοι "οί π-τροστώαι ο\ιrοnροαWπω;η διΩ Διχηyόροu πρός iιιτοστήpι
ξιν "Ι'ών i'οτά.σιω" η οi"ηpρήαιώ., "<ων, Ή οirιόφοσις τoii ΙJρωτοδικι{οu ιlνοι όριοηκή wcιl ό 
ΙJpόιδρος Dfω-τοδικών ""PDi τούς bριατικοιτοιηθέν"<σς {.οιλοyικούς >«ι."Ι'ολ6yοuι;. 

9- ι\-τέλιισ tyyρόφων. Οά.Υ"Ι'tτ "Ι'ό tοιδιδόμι"'" lyy~oφo, πιο"<οιτοιητικά., cιlτήοεις, tvστόοιις, δη· 

λώσιις, tξοuαιοδοτήσιις w>ιπ. εΙς ο\ι~ν οi~tο>..:ιτωςUπόκιι""<'"' τίλοuς διιιοlωμι:ι.ij {ισfjμοv \.ιπtρ 
"''O\i Δημοοlοu η Urιtρ "<pl-τou, δηλι:ιδl) σu ... τιίσοονtοι tφ" ό;πλο\ί χάρτοu. 
10. Εlδιχο\διο.τά.ξιιςιi ..... Ιkωp~ Αlδιο.~ά.ξιιςaδτο.ιπιpιλσμβά."ο""οιεlς<tόdρθpο.9.ιχοl 

iφιξijς<tο\ίiκλοyιχοiί -..όμ.οu.Σuyισtώμ.cv llrrωςτaii-πι (ώςχσ\ ι:ι.lσuvσφιίς"λοιπο\ διο."<ά.ξιις '1:0\ο 
,όμοu) μ.ιλιτηθώσιν \)ιτό τώ.,. κ . οι . οiνrιπροοώπωΥ το\ί Κ6μ~στος ώστε νό πορι:τκολοu&ήσωοι την 
rιop'l'loν τών iρ-yιιοιών (οιχοθσρlσιως μ.i πλήρη Υ"ώσιν τών αχιτιιtών διο."Ι'diξεωv κal νΩ διεuκολύ
νωοιν δι& "''ώv mιοτάσιων πpb.; «οίις tιcλoyeiς >«ι\ πσpιμβόσεων ποpΩ τι;. όνηπpοοώrι'-1' τijς Δι
ιtocnικfκιlpxij.;"<bδλoνlpyoν 



ENW:It ΚΈΝΤΡΟΥ 
IWJΠIHΣ r . ΖΙrΔΙ:ΙΙ 
ΒΟΥΔΕΥΊΉΣ t.QΔ!'IUNI:ItOY 'Ην 'Α{t(ίνι:ιις τii 30-ΙΙ-1962 

'Αντι-ιιρ~ιιοuτοVΚ6μμσ.τος: Έ~εω<; Κtντροu 

Παρ4 τii ΈιιιτροΙΙiί 'Ανα&cωρ-,tϊσc:ι.ιι; 'ΜΙΙλοyι..Wν(ατι:ιλ6yι.ιν 

Ε!ΙΩ:ΣΙΣ IG.NTPOY 
:κwoou: r. zιrw 
ΒΟΥΑΕΥΊΗΣ ΔQΔEXAJOI.J:OY ''bν 'k(r(:iνιnς τU ,0..11- 196! 

'Αντιιιρ~οuτο'UΚδμ.μο.τοι;'Έ.νώm:ι.ιςΚlντροu 

Παρ4 τti ' i..1tιτροιήj ' .\να~ωρftσc:ως · ~ΙΙλοyι!\Wν Κι:ιτι:ιλ6-(ων 

----------

Πο:ιιαν6ρfοu , 6ιορ(ςομc:ν-ιιι:ιρdτj1'1:.'ιιιτρ011ji'.ινο.θι:ωρ-,tϊσι:ωι;π;iνt ΙΙλοyι..WνΙΙ<:ιτα

λ6ywντοVΔ-Ιiμοu 

4'274/62. 





οlτκΛΟrίΚuι ΚΑτΑΛοrοι 
ΕΙ\ ΊΊΙΣ Ιτ;; ~Ε.\1~0~ 11) Καπετονόκnς Νll(ό.λαος 

;εUς. • -;-- ~TSEXEIΛ Δn:,οτ~11n~~~~~ος:i:όδδος 

Ί ~u!~at:~~~ό~?~"iΞ::: ~l!:n:z;:ι=~~ε~
Δn;>cτ:ε~::~::~~ Νικολό. Ι .ικ~ς χ;:~δ~~~λαος Δnμο 

:~ς ~~~iou1~~ς Δnμο J cχ~ρl~~-~ρ~οοδlων (Νε 
2) Ποnαντωνlου Νικόλαος I ) 'λγιοκότοι..:ας Άνσοτό 

~~~!~~~~Δημήτριος δnμσ ι:~~- ~~:~~~~Κ~~~~~λ~~: 
μο~~κ6";ω~~~~~~~~τριος Δη μο~δ~σεκω:λ~~-υ Σωττ\ριος δη 

- 4) Τοόf!nςΣτέργοςδτψο 
ε) ·ενopla 'Aγlou Ποντε ηκός &πόλλnλος. 

λεr\μονος.; -
Ι ) Φρατζflς Φρόντζος Δη θ) •ενορlα Μητροπόλεως: 

μοτικός ΣUμδουλος. I) Πσνnγύρnς 'Ελευθέρι 
2) Ποπαοτεφόνοu •Ανσστό : ς , Δημοτικός ΣUμδσuλος. 

οι ο ς lεpεUς 2) Μα σ· ρογιόννnςt Δnμή 

\δn~οδι~~~~6~~ς 'Ιι.>όννnς , ;~10~u~~~~~~λος Γεώργιος 

I 
4) Κοuζοuκό"n Καλλιόπη δnμοδιδόσκολος 

Δnμοτι)ι:ός ύnόλλnλος. 4) MmσoU Στ.tργος , Δnμο 
- τικόςύnόλλnλcς. 

στ) Ένορlα ' Αγlου Φανου -
ρlcυ: ι ) Ένορ!σ ΆγΙου '!ωόν-

Ι) Χατζnνικόλας Κωνσταν νcυ ; 

\ ·iν;)ς :~~~~~~k~~~Ί~~; σ~~~ί:~~ζ:~~~~~τfΌ~μ~: 
ι Ct:)) Ιε~~~ός Σωτήριος, δη· λc;) Πσnαϊωόννου Κλεόδου 
;Jοδιδόοκαλος λοςΙερε\)ς. 

4) Τριnι-σκούφnς Δnμήτρι 3) Ηανωλόκnς Μιχαήλ δn 
cς Δnμcι1κός ύnόλλnλος μ~διδόσκολος. 

- 4) Πσρσσιιευός Συμεών 
ζ) ·Ενσρ!σ ΕύaγγελισμοU· δημοτικός ύnόλλnλος. 



' Εv'.Ιθ~vc~c;τtΙ~Νοεμβρ(οu1962 

tuμφ~vι.ος '1 /;06ς, τι! δρθρο:ι 97 κο C 21 τοσ Ν . Δ . 4274/62 

'Ε ι ο u σ ~ ο δ ο τ ο G μ ε v 

τ6v ..χ!..αι"t~~_]_ι r~~~-~iι!'l __ 
δ;.d τ~v δ.ιιr.ι.σμ.6ν τG:v dvηrιροΟ',ΙΙωv τοG :<6μμοτος 'Er<'QtiL 

:α· '<'!'Οϊ " rις t?ίic;. ΔΙ~μ.οuς, 110 C Κοι.ν6τητος τσα ΝομοG J.wtιy•ι~•w 

1 • - ' .Ι "'00'1' lλλομεv Uμ tv t ξοuσ ι.οδότηΟ' ι. v δ ~ορι.σμοG d ντ ~ ιιρο
σU:nιc ν τοσ κι;μιιοτος εις τούς δ~μοuc; κο t Κοι.v6τητος τf'iς -ερι.φιρε C

oc; !ο: <":v, ιιο td' '!fς Δ~οτ-f(ε ι. ς τ~v d'ρθρων 21 κο C 97 τοG 1'. Δ . 4274/62 
' Γ'r~C .ροιιι.ιιιοιt)σιι..ς 110 t σuμrιληρι:.:ιει.;c; τf\c; tκλοyι.κης ~Όμο!kο(ας" . 

2 .- ;jι/σο τοlίτι.ι.v θ{λι:τε ;ιροβf\ εtc; τούς δι.οι:ηομοlίς των 

dντ ι.rφοσι.:ιιι..v τοότι.ι:ν t~.~κολοlίμενο ι. τήν tιουοι.οδότησι.v 'tΟΙί'tην. 

5 .- ~ρο:ι>ιολοGμεv δπι.ι.ς >ιΟ( δι.Όlιτοnροcrι::ιιου tιιοιιτε(ος σος 
πα ρ:ι ολοuθ~σητε τ~v σuμ·_.ι::νι.ι.ς τ,.: ι 6ιιlι' Jρτ c~ v 1 voeει::pf10' ι. ν τι::ν t >ιλο

yι.Ι<G;νΙt;τολόy(ι.;ν .-



ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΙΡΟΥ 
fEN. Δ)ΣIΣ ΟΡΓΑΝQΠQΣ 

ΟΔ Η Γ Ι ΑΙ 

Πρ ός ιοίις ι. ι . ' Αηιιροοiιιο~ς ιοιί ~ όppσ:τος tiιt Ε Ν Ο ΣΕ Ω Ι Κ f Ν J Ρ Ο Υ 
διά: ιιί • ά:~ιιθιUρηοι~ ιLΙ• tιloyιιU~ ιαιαlόyυν 

:1 Άντιπροσώπ~uα ι ς τών Κομ.μ.οi-ιων. ΑGτη στηρlζf.τα ι ilπl τών δισ.τι!οξt.ων τών δρθρωv 97 κι:ι\ 21 

"'"Oiί Ν. Δ olr.274)62 uΠεp\ τρσnο!'Ιο οήσιως ><Ωl οιη.ιπληρώοf.ως τijς fιι).οyικijς Νομοθεσlοι;» δuν&μιι 

το\ι όποlοu iνερyεiτctι B. πctocι ή ίρyοσlο οiν•θιωpήσεως "'-'" f~λοyι -.cών X<f'<ctλόyω\1, 

2. Κοθ-ήιtΟΙΙ'tΟ οiνηnpοσώnω.,, Τήν δλην δισδοχιισfιιν fιικοθσ:ρlσιως 'Ι'ών f>eλοyικών χιιτιιλόywv κιι\ 

lyypσ.φij<; ιlς οUτοUι; W.<οιν tκλoylwν, διοιοιοiί"tαι .. σ. παρσ><ολοuθii οiνά •1ς οi νη><ρδσωπος τών Κομ.· 

μ.ςί:tων. ηρός τοUτο διορlf;σντοι ύnό τοίιήμf.τίpοu Κόμ.ματος<ιlς τσκηχός ιισl •1ς οivιιπλr;ρωμ.οτι

χ/1ς όνrιιτρόσωr.ο.;. Κοτ' δρχήνθ.!ο ιτσρlστοτιι ι •lιο τάς i,>yιισlιιι; lχΙ<σθJρlσιωι;Δ τιιχτιχόt; χιιl clς 

rιιρinτωσιvχωλUμ.σ"<f<; τσu βόnιιρ[στιιηιι/.16-νσ.nλΥjpωμ.σηχlιt; μcτ« nρoηyouμlv>jv σu .. cvWησιv, 
ί:ισ"<C v« μή σημcιοiiτο.ι όnοuσ[ιι. Άμ.φότ•ροι δtv δVν.,ντο.ι 'ltό n~rloro.vτo ι . 

01 όvηnρδσωnοι τοiiΚ6μ.μ.<ι"<ο.ς Ιχο.uσιv χ<ιθήwο.vτιι ""P'"""II>>J'<ώv"<ής lχτιλο.uμ.tνης tρy«<ι[ιιι; 

xol Ιχοuοι διχο.Ιωμ.ιι ιι<ι\ ><ιιθijιιοv ,. · ό.vcιφlρωιιιv ι!.<; τ /.Ιν ό~"<ιι<f6οωnοv ~ijι; Διχιιστιχijς Άρχijι; 

ncioσν "ρίίξιvi\ nορόλcιψινή 6ιτο lιι ό"τ[,.Ητο.ιιl; τόνν6μ.οv 

Τον lζομ.ιv τήv οημ.σσlιιν τijι; (νφρyοuμlνηι;&.νο.θεωρήσιωι;. Σuvιστώμ.ινδιτωι; ιτσρσιιολοu&ί'jτc 

τ#1ν χσνονιΙ<ότητ" τί'jς lρyσοlοι; lιι~eοθσρlσεωι; ιι"Ι νiι σu•ιστcίτι clς Ιinσ~τσς τού<; lιιτ .. δο.Uς τoii 

:6~,.";~ρ:~~:·~::~; :~~:~:.·~.,":ι~:::::"τό~ρ~:lαλ:~~·:6;ο~ ~::~·~:~:::..;:" .. ~:~~~~ιω;ο~:; 
δι« το\ι; UοτιροUν~ιις 

3. Ιuy•ρό-τηοις Έnιτροnώ" ό ..... &ιωρήσιωι;. Διά. τήν ι ...... &.όρισιν .,.;.,. Θ.ιτλών lχλοyικών ιιστιιλ6 · 

yωv xol "<ήv lπρcιφήv ... tων lΙ<λοylων, σv-yχροτεί"<cιt ι<cι"<iι δήμο" ij Κοιv6τη"<σ δι' όnοφόοιωι; τcii 
olιιclou Νομ.όρχοu μΙ" i\ nλιlοV<Ιι; inιτροιτιι\ όιτοτιλι;Uμι~οι ιι) lΙ< το\ι ΔΥjμ.ιίpχοu ij τοίt Προlδροu 
τijι; Κοιv6...-ητος ij ΈvοριιιΙ<ώv lιrιτροnώv χσ\ β) lν6; Δημ.ο.διδ:ισχόλοu i\ Δημοηχώv i\ Κοιvοτιιιώv 
\ιιrιιλλ~λωv η lv lλλεlψι ι τοίtτωv lνόt; tοtλοyέως. y) Διίι το\ι; Μοuσοu>.μ.6.vο1.1ς τi}ι; θpoiMijt; 6ρi· 

ζιτοι: Έnιτροnή lιι -c-oίi Ί μ.ιiμ.η -c-oii rρσμ. ;ι.ο-c-έωι; τίjς Κοι"ότητος χσ\ l~όι; lΜλοylως χστο(χου -c-oίt 

Δ~μ.οu i\ Κοιv6"<ητοι;. 'ΕλΛεlψιι Ίμ.ιίμη lιρlζι-c-σι 1-c-ερο; Μόuσου>.μό•οι; lχΛοyιUς. δ) Σημ.ιιοίίτσι 
δtι"ΙplιrιινΘ.τηρηθοiivδιiιτόι; όvωτlρω ncριιττώοιιςσί δ ι .. τιιξιιι; τού /Ιρθροu5τοiiνlιμοu t27o\]62 1 

δηΛσδ~: 

1 .-Ήlyyριιφήι\ι; τού<; lχΛοyικοU; ΜΩ"<σΛ6yοu; εΙvιιι όιτοχριωηΙ<ή. "Ε,.σοτοςδιιι.ιι ι οίίτσ ι 

μ.ι1iι; χιι\ μ.όvοv lypcιφής c(<; ~~01 iΜλοyιΜ/.1" ΜCΙΙτόί.οyον. 

11.-"Οοοι Ιxouv διΜΙΙiωμΙΙ τoii l><λCycιv ιiνδριι;lyyοό:φοvτιιι ιlι; τ/,ιv lχλοyι ..Ον χιιτόΛοyον 

τοίί Δ~μ.οu i\ της Κοιν6τητος ιlι; "<ό Μητρ<tιον Δ~μ.οu i\ Κοινότητος clι; τ/.1 Δημ.οτοΛ6yιον τoii όno(ou 

ιivcιιCyycyρcιμ.μlvo ι. 

111.-ΑΙ Ιχοuσσ ι τ/.1 διχιι(ωμ.ιι τοϋ lxλlyιιv'{uvo.ί><t.ς lyρόφο•τσι ιlς τδv lχλοyιχόν χιι~ό:.λοyοv 

τοϋΔήμοui\ Κοιv6τητοι; ε[ι;.,όΔημ..ο.τολ6yι6vτοϋiιιτοlοu ιlvιιιtyyιyρσμ.μ.i ..... ι . 

ΙV.-ΠροΙ<ειμ.tvοu nερl Δήμ.ωv i\ Κοιvοτήτωv τών διτο.Ιωv οΙ lΙ<λοyιιιοL χιιτ6:Λοyοι ΜΙΙ~ιιρτl• 

ζοvτο.ι χιιτ« lvορlιιι; οΙ ΜCΙΙ"<ΟΙΜοϋντιι; tχτ/.Ιι; τoii Δ~μ.ο.v ij τijς Κοιv6~ητο.ς lyyριiφοντ"ι εlι; τόv lχλσ

yιιιδv ΜΙΙτόλοyοv τijς lνορ[σς τίjι; nροημ.~αεώ; "<ων. 

ν.-Ή lyypo:φή εΙς μ.iν το\ι.ι; lχΛοyιχοΙ.οι; χιιτcιιλόyοuς iMλoy oxώv βιβλιιιρlωv έvιρyιίτιι ι Mll• 
το!ιιτιv CΙΙI"<~σεωι;, εlι; δοl: τοίιι; Ωιτλο\ι.ι; fΜλοyιχο\.ος Ι<CΙΙΤcιιλδyους iνιρyιί τcιιι χιιi ιιύτι ..... ntλτωι;, 

{. Κι:ι~ΙΗ)χοντιι 'Εnιτpοιtώv &νcι&cωρ~ιιιως. 'Εχόστη 'Ειτιτροπή .ιιιρολομ.βό:.vcι .ισρlι '1ij<; οiΙ<ιlιιι; Νο

ι•ορχlιις ttλ~ ριιι; σιιρός τώv Ιοχ\tόντωv όnλώv iχΛοyιχώv ΜστCΙΙλιlyωv ΜCΙΙ\ ~ών nιιρcιpτημ.όtω.., 

ιιύτώv τοίί Δ~μ.οu ij Κοιν6τητοι; δι ' fjv Wρlοθη ώς .... ι τ ά; οχιτιχά; ι .... ..,,.,.. 
Ιuvτόσσιι iν ιruvοι.χιι, CΙΙύτcιrCΙΙyyΟ.τωι; χσ\μ.tχρι 20 Ίσνοuσplοu1963 τlι βρσδύτιροv χωρι· 

ο•ά;δ ιiι. το\ιι; i.vδριις ιιCΙΙ! χωριοτά; δι« τ«ι; yu•.σίΙ<σς, ιι) ΙUΙτιισ"<όιιιις διιιyρcιnτtων ixAoytωv "<OU 
δ.ήμ.οu i\ ΚοιW .. ητοι; i\τοι τώv &nοβιωιιιivτωv, τών ιιτερηΝvτωv τοϋ διΙ<~ιώμ.ιιτοι; "<Οίί txλtycιν, 



..-ών ίιποβο).).όντων οlηjοιν διοypιιφ'ijς κο! τών iκ προοωrτικij~ οiνη).ήψcως iιι:Ι c lκoooc..- [o.,. μ.ή 

ιi:οκr,οιί.,.των τ/ι iκλοyικόν τω" δικιιlωμ.σ, 6;..,..yριιφομ1.,.οu clς Ιδιοιτiρο" οτl)λη" τώ" ΧΟ.'Ι'ΟΟ'Ι'ό.οιω" 

'l'oV ).όyοιι διοyFοφης ι .. ό.οτοιι. β) Κιι'Ι'οοτό.οιων'Ι'ών μ.ήiyyιyριιμ.μ.i-.ω"ιl.ςτοUςiκλοyιχοUςχο· 

'fo).lιyow; ό.λ)."ι κικ'Ι'ημ.(,.ων χοτό νόμ.ο" Ιδιό....,rrο lx).oytως, μ.ο,.[μ.ωςly.ιοτε"'f'Ι]μ.t-.ων κο\ lΎyc

yρομ.μ.tνων ιlς rό. Μητρι+>:a όριιi~ων ij '1'/ι Δημ.οτο).άyιον 'I'OV δήμ.οu ij της Κοι νότη'<ος. Ύ) Κιι'Ι'Ο

ο"Ιί"ιις 'fώv tιτινικ'<έω" διορθW<Jιωv Uφι<Jτομ.iνων '<ux/Jν οφ::ιλμ.οiτων ώς ιτρ/ι~ 'fό O'toιxccio τοu

τ/ιτη'tοςlΎΥ•ΥΡοtμ.μ.ένωvi,δηιlςτοUςΙοχ.Uο"'οςiχ).οyιχοUςχοτολόyοuς χα\ δ) Κιιτιιοτιί.οιιςτώ" 

ίιποβ::ιλλόvτων οlτl)οιις lyyρoφijς ιlς τοUς lχλοyιχοUς χ::ιτο).όyοuς νtων lκλoytωv, 'Ev ήj ιτιρι· 

πτώοιι'fοίιτη, προ>ιειμ.ίνοιι πιρ\ i'f ιροδημ.οτώv, μ.ιτlι τώνοlτήοιων δlov vd! οιινιιποβιίλλιcτΩΙι >ιιι\ 

βιβ::ιlω<Jις τ'ijς ο\χ~ί<ις Άοτιινομ.οχί'jς οiρχί'jς ιτεp\ τoi:i δτι civoι ly>ι cιτιοτημ.lνcι ι\ς τόν ΔiΊμ.ο" i\ 
Κοιvότητιι τοίι).ιίχιοτοvιτρόςδιιrlιις . ΕΙς τήv ΩΙΙτηοιv πρtιτιι"ι\: δtιλοίivτσιίιιι:cιιθίιvως δτιδlv ιiνοι 

lyyιyρομ.μ.lvοιι\ς lιιλοyιχόν κιιτιiλοyον lτtpou Δήμ.οuij Κοινότητος κο! δη δlν lχιι ο..-ιρηθij -toU 
bιοιο ιώμ.ιι..-ος..-οVlχλ(yιιν. Ή \ιιτιUβuνοςδήλωοιςιΙ""'ό""Ρ"'ίrητος ><ol διό '<οUςlyyιyρομ.μ.lνοuς 
ι!ς..-Ιιν ΔίΊμ.ον ijΚοινό'<ητο. ι\ς τ/ινκ::ιτ<iλοyον 'tOiί &ιτοlοuσιl'fοVντιιι-tήνlyΎpσιφήν. 

5.-A itή<Jcις διο.Ύρσιφijς . Dίiς lοιλοyι\ις lyyιyρσιμ.μ.iνος ι\ς -toUς Ιο,ιlίο~'tΙΙς lχλοyικο\ι.ς ΙΙΙΙ'Ι'ΙΙλόyοuς 

δήμ.οu ij K<Jiνιlτrrιoςxol μ.ή μ.ονlμ.ω.ςly.ιο.τιο,.ημ.tvοςιlς,.ο.Uτην δUνcιτοι δι' οlτl)σιώς tou ίι"ο

βο.λλομ.lνψ; c\ς τήν t.νω-tipω Έπιτfο"ή" ~σ. ςητf,οη τη,. (κ 'I'OV iκλοyικο\ι ΙΙΙΙ'fολιiyοu διοyρσφήν 

'<OU. ΕΙς -tήν o.itη<Jtν 'f«Utην Ιιφι[λcι νlι βιβcιιοί ύιτιιιθύνως δtι ιiνο.ι lyyεypΙΙμ.μ.i~ος εΙς κιι'tσιλιi

yοιιςlτlpοu Δήμ.οιι ij Κοινιitη'Ι'ος. 

6.-ΔιΩΙβlβcιοις >ιιιτιιο'tιiιrιων ιl.ς ΕlρηvοδiΟQίν. Τiιςιiνωτίρωχο'tιιοτιiοιιςή 'f,_ιηο"ή διιιβιβιiι;ι, 

εΙς ..-ό.,. Εlρηναδl><ηv. 'Αντlyρcιφον 'Ι'ών ιιιι:τοοτιiοιω~ ..-οUtων 'tοιχο~eαλλώv'Ι'cιι lξωθι 'tOV Δημ.οτικα\ί 
i\ ΚοινοηχοV Κιι:τιιοτl)μιιτας. 

'1.-διιιδι>ιcιοlο iνώ,. ιαν 'tοίι Εlρηνοδlχοu. Ό Εlpηνοδ!>ιτ,ς όφο!λιι νiι 8ίτ11 ~ις ..-ήν διd.θεοι" ιι:cι.,.-tός 

;Ίτοvμ.ίνοu 't~ς ιlς σι~Uιιοβληθιlο.:ις \ιιιό 'Ι'ών :1-ήμ.ων η Κοινοτήτων χοτιιοτά:οιι~ χα\ πιi~'<ΙΙ ..-& 
οχιη>ι<ίlyyροφο 

Έν'<iις προθιομ.Ισις 25 ήμ.ιρών d.ιτb Πj; ύπό 'Ι'Ο\ί ΕΙ~ηνοδlκαu πcιpσιλοβ~ς 'Ι'ών ΧΟ.'Ι'σιοτιiοιων 

ιι:Οςt>ιλοyι\ιςijόδιοριοθιlς &,....ιπρόοωιτος'Ι'ο\ί Κδμ.μ.ο.-ttις, δuνο.τcιι "ό tη;ιιρήοη οότοιτροοώιι:ως 

tιι\ ciιιοδιlξιι ιlς ο.Uτiι" lνοτοcrιν χοτilι της tyyp.:ιφ~ς, διilι ~ην μ.ή tyyρcιφήν, δι/ι τη,. διιιyριιφήν, ij 
διiι τήν μ.η διοyρcιφή" οlοuδήιτα'tΙ f~eλoylως. Ή lνστοοις πρlπιι "/ι Δν<ιφfpnιlδικώς >ιο.\ οuyκικρι

μ.l"ως ..-oUςi.ι .. oo'Ι'r;ptι;oV"tσς τιιότηv λιiyοuς χαί '<οiiιιτοδι.ιχτι>ιόοό'Ι'ώνοτοιχ.ιiο, iφ δοον ,. ι
rιιδιώχιι τήν iyypoιφή" tώ'" l"ιο-tιιμ.t~ω" ιτρίnιι νό ίπισιι~ιiιτ'Ι'ων'Ι'οι ι\ς cιUτή" >ιο\ 'Ι'οί. Uποο'<ηρl

tο"t«'Ι'οότηνlyyριιφcι. 

Ο Εlρηνοδl>ιης tνcpyιi ιιi.ιτιrτιιyyίλ'<ω; διilι ,.~.,. οuλλcιy~ν τών οχ_ιτοχών <iιι:οδιικη>ιών O'<Ot
).Ciων, tφ' δοι>ν, δt ή Ινοrο.οις όφορ~ ..-ήν διο.yρο.φή" ij μ.η διι'ΟypΙΙφήν i\ ιl; 'Ι'ήν ίyyριιφήν η τή" 
1-<i! lyypo.φήv(><λt>yέω,, πιι:pΩΙyyίλcι -tήν Ιίμ.ιοον lν Q..,,.,yρcιφlfl tπlδοοι" ιιό'<ijς ιlς '<όν ιιοθ' οδ 

ο.δτη ο.nιvθύνΙ'Ι'<ιt. Dιiντο τοί.ο-tοιχιίcι 'I'O.Vto. ίιποβά.λ).ιι "!ς 'tόν 1Jρiιι5ρον Ηρωταδι>ιWν. 

'Lφιo'f.i'toι ιl~ τήν πιρlπ-rωοιν 'tcι\οτην Ιδιο.ι..-ίrως ή "pοοο ;ιη ιWν ιi~ηιτροσώιτων το\> ΚςΙμ.
μ.ο.τος. Ό d.ποο-rολή -tων ι{..,.., διττl). Νιί διιιι>ιολίι-.ωtιι 'Ι'Ο\1ς φlλοuς '<~ίι h.όμμ.ιι'<ος ι{" τήν tyypcι· 
φή" 'tων xol νοί. tνιοτιιντιιι >ιστό nοοη:;ίΎypσφής i\ μ.ή διcιypαφής (φ' δοαν δtν JΙ.ληρο\ιν'Ι'ΙΙΙ cιl 
JΙ.ροVποθlοιις'<οVΝιiμ.οu. 

νιοθο~ .. ίi~:Ρ~:τ~ .. ::;"ί.,.",.'~ιί.:::.πνι~δ~ .. ο~:~:~;.:~ :ιις t:~~~\:~~1'~7~~ω~1°~:';~~:ςχ:~,;/η ίμ.φcι-
8.-Δισιδικιιοlο iνώιτιο" Προίδροu Dρωτοδικών. 'Ο Dρiιιδρος Πρω'fαδι>ιών ίiμ.<ι τij λήψιι -tών ιi

νωtfρω στοιχι!ων ΙιpΙι;ιι ήμ.lρσιν χιι\ ώριι" iκδικιiοοως ..-ών i.ι"οθίσιω" (νώιι:ιο'" -rο\ι Dρω,.οδιιιιlοu, 
διιι τοιχοχολλήοcως ιτρό kΜιιημ.fροu. 

ξιν .,.g~ ~:~·;z:~~;o·lι~:.;~~:~~:• ... :.:~~~~~..,;~ό;:::;Ρ~*π~;~.:~~κ~ι·::r:r::. ~;t; ... ~ .. ;oo~~~r·6 
~Jρόιιδρος Πpωτοδι>ιών χuροί ..-αi.ις όριοηΙtΟ"ΟΙηθίντο.ς ικλοyικοi.ις >10.'\"Ολδyοιις. 

9-Α1iλιιιι iyyp<iφων. llciν'<o. 'Ι'ό ίχ\ιδδμι""" lyyριιφο, πιο'tοιτοιηηιιci, οlτ>jοιις,lνο'fιiοιις, δη-

;:\ίσ~~μ...:~:~σ~ο~ο~σ~:ι ... ::~·δ~i~;ήuδ;:ν~;;;:ν•:~ ~;~,.;~";:~ ~~~~~~.διχιιlωμ.σι i\ lνστ,μ.ον ύπiρ 
10.-Έiδικιι\διιι'Ι'ιί.ξιιςό\ΟΟhωρήοιως. ΑΙ δισι•ciξιις σιίίτο.ι ιι:ιριλιιμ.β&νο"'tοιιl.ς'<οί.Ιίρθρcι94χο.Ι 

iφιξijς τοU iκλοyικοV νόμ.οu. ΣuνιΙJτώμ.ι~ δ....,; τιιίι'f« (ώς χι:ιl σιl ιιu~ο.φιίς >.οιπσι\ διο"rιiξιις -toV 
\iι μ.οv)μ.cλι"rη&ώσινi.ιΙt/ιτών>ι.>ι.όνrι"ροοώΙtωντο\ί Κiιμ.μ.ο.τος ώστcνdιΙtορ«χολο~οωαι τη.,. 
ιι:σpclιιν 'Ι'ώ" lfYOOtών ικχιιθιιp[οcως μ.i; ιι:).ήpη yνώαι" 'Ι'ών οχ_ιτιιιών διο.'Ι'ιiξιων ιcιιi νό δ"vκολτ)
νωοιν διό τών "uστό.οιω~ πρlις '1'<1"\ι.ς lΜλοyιiς >ιιι\ πσιpcμ.βά.οιων ιι:οpό ... .;. όνη,.ροοW>ιΙfΙ ... r,ς Δι
κιιοt.κίjςοiρχ.Οκ,.όδλονlρyΟ\/ 




